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Moção 005/2018 

Ao Exmo. Sr. Décio Cardinal Loureiro 

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores 

Santiago/RS 

Santiago, 23/11/2018 

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO 

De conformidade com o artigo 112, do Regimento Interno, desta 

Edilidade, apresentamos à Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário e dispensadas as 

demais formalidades Regimentais, MOÇÃO DE RECONHECIMENTO à DRA. 

LEYDI NAYLA MONTOYA HERNANDEZ, Médica Inter cambista do Projeto Mais 

Médicos para o Brasil. 

Através desta Moção, salientamos que aproximadamente cinco 

anos Santiago e a Equipe de Saúde Família Vila Rica ganhava mais um integrante, desta 

vez uma médica cubana, a apreensão e a ansiedade tomavam conta de todos, 

especialmente como se relacionar pois não falávamos o mesmo idioma, mas a Dra. 

Leydi Nayla Montoya chegou e acabou conquistando os corações de todos ao seu redor, 

colegas e comunidade. 

A vida é inexplicável e dá muitas voltas, agora você deixa de 

fazer parte dessa equipe de trabalho, porém fica a nossa gratidão por sua amizade, 

companheirismo e dedicação. Agradecemos pela excelente profissional que és, pelos 

momentos de dedicação e zelo no atendimento a comunidade do ESF Vila Rica. 

Temos a plena certeza que você logo estará desempenhando suas 

atividades novamente, fazendo o que gosta e por tal motivo estaremos sempre na torcida 

para que consiga realizar todos teus sonhos. 

Outro sim, ensinastes que mediante as adversidades, dificuldades, 

nascem novas amizades. Hoje os Vereadores Joel Oliveira e Marcelo Gorski juntamente 

com a equipe do ESF Vila Rica reconhecem o lindo trabalho que desempenhou durante 

esses anos e nosso muito obrigado por tudo que nos ensinastes. 

Deixamos para a vossa meditação: 

“Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia 

nasce o irmão. (Provérbios 17:17)”. 

Seja dado conhecimento da presente MOÇÃO, à DRA. LEYDI 

NAYLA MONTOYA HERNANDEZ. 

Atenciosamente, 

JOEL OLIVEIRA 

Progressistas 

 

MARCELO GORSKI DE MATOS 

Progressistas 

 

 


